EMLÉKÉREM ÁTADÁS

December 22-én, kedves ünnepség keretében ismét sor került az intézet által alapitott dij átadására Dr Faller Károly korábbi főigazgató-helyettesnek és posztumusz Dr. Kerényi István egykori főosztályvezetőnek
Dr. Kerényi István !923-ban
született Vegyészmérnöki diplomáját a József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen
szerezte 1948-ban, majd az Országos Közegészségtani Intézet Kémiai Osztályán kezdte meg munkáját Gyógyszerek analitikájával
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foglalkozott, elsősorban az antibiotikumok analitikájával. Ebben
a tárgykörben jelentek meg publikációi és kandidátusi
értekezése is !962-ben !969-ben nevezték ki az Országos
Gyógyszerészeti Intézet Kémiai Osztálya vezetőjévé. A
gyógyszerellenőrzést Schu/ek és Vastagh szellemében,
azok munkásságát tovább fejlesztve rnűvelte évtizedeken
át Nagy nyelvismerettel rendeLkező, széles látókörű szakemberként részt vett a FIP Gyógyszerellenőrző Laboratóriumok szekciójának munkájában, valamint a Campendium Medicamentorurn magyar munkacsoportjának
titkára, a KGST hazai Egészségügyi Műanyag munkacsoportjának pedig elnöke volt

A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Ianszékén
végzett kutató és oktató munkásságának elismeréseképpen az egyetern rektora !981-ben címzetes docenssé nevezte ki
Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben megalakította a Műanyag- és Kötszerellenőrző Osztályt, rnelyet
nyugdíjba vonulásáig irányított
Gondja volt a fiatalabb generáció szakmai fejlődésére,
támogatásáramindig számíthattak munkatársai
Nyudgíjas éveiben is megmaradt a kapcsolata az intézettel, tudományos társaságokkal, egyesületekkel. Élete
utolsó évében is adott elő nemzetközi tudományos konferencián A gyógyszerellenőrzés területén végzett munkásságáért a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság !994ben Schulek-emlékéremmel tűntette ki.
Szerény, nagy műveltségű, jó humorú egyéniségél
nehezen nélkülözték kollégái J996-ban bekövetkezett
halála után

A karácsonyi ünnepségen Dr Csekey Éva, az intézet főigazgató-helyettese ernlitette meg élete főbb állomásait és
méltatta szakmai életúlját, majd Prof Dr Paál Tamás főigazga/Ó úr adta át az emlékérmet özvegyének, Dr Kerényiné
Lászlóffy Mártának
A másik emlékérmet Dr. FalJer Károly kapta, aki mindmáig jó szellemr .frissességnek örvend, de a téli idöjárás
nehézségei és fizikai állapota miatt neki személyesen, lakásán adta át a fő igazgató-helyettes asszony a kitüntetést,
az ünnepségen pedig a következő beszéddel méltatta munkásságát
"Immár jó néhány esztendeje,
hogy több évtizednyi lelkes tevékenykedés után végleg nyugállományba vonult Dr. Ffiller Károly,
intézetünk egykori főigazgató-he
lyettese Akik közelebbről ismerik, tudják, hogy mintegy 30 nap
mulva, így a téli időszakban van a
születésnapja. Ezúttal a karácsonyi ünnepség keretében adunk rá
módot, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiváló szakemberei részére alapított emlékérmet átadjuk tiszteletre méltó, nagytudású példaképünknek

Dr. Fiiller Károly 1921-ben született Elsőnek gyógyszerészi diplomát szerzett A többek közölt bányában töltött hadifogság után 1949-ben jogi diplomát, majd vegyészmérnöki diplomát szerzett A gyógyszertárak államosítása miatt az Országos Ideg és Elmegyógyintézetben elhelyezkedve megszervezte az intézeti gyógyszertár működését és mintegy tíz évig vezetője volt Innen az
akkor megalakuló OGYI -ba került a Gyógyszerügyi
Osztályra, majd az Intézet főigazgató-helyettese lett.
Hosszú ideig szerkesztette a Gyógyszereink című hivatalos kiadványt Titkára volt az Egészségügyi Tudományos Tanács mellett rnűködő Gyógyszeralkalmazási
és Klinikai Farmakológiai Bizottságnak, me!y az új

gyógyszerek bevezetésében vitt fontos szerepet Ennek
feladataként szervezte meg a klinikai gyógyszervizsgálatok európai színvonahi kivitelezését és építette ki a
Klinikai Farmakológiai Hálózatot
Szakmai munkásságának fontos része a Tájékoztató a
gyógyszerkészitmények rendelésére c zsebkönyv, mely
a gyakorló orvos munkáját hivatott könnyíteni, csakugy
mint a később általa szerkesztett gyógyszer alkalmazási
előírások Ezen iránymutatásoknak kidolgozásában nagy
hasznát látta jogi végzettségének is. A Munka Érdemrend arany fokozatát- párton kívüliként - két ízben is
megkapta. A rendszerváltozás után pedig az államelnök
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést
adományozta neki

Munkabírása, igazságszeretete, széles látóköre és
mindemellett szerénysége valamennyiünket ámulatba
ejtett
Jó volt hozzá fordulni nehezen eidönthető kérdésekben
segítségért Bármikor szívesen segítette a fiatal kollegákat tanáccsal, iránymutatással vagy más nézőpont megvilágításával
Szakmaszeretete, humánurna mindannyiunknak példa
Tiszteletünk jeléü!, hálás szívvel az intézetben végzett
munk~jáért, átadjuk az emlékérmet"
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